
٣، العدد  ٧، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

١١٤  

الضوابط الشرعیة لأللعاب الریاضیة المعاصرة

عمر سلطان جرجیسد. ولید عبد الجبار العبیدي
كلیة اإلمام األعظم

٢٣/٣/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٠/١/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
أبـــاح اإلســـالم العـــاب الصـــراع والـــدفاع عـــن الـــنفس ضـــمن ضـــوابط وأحكـــام حتـــى یتجنـــب 

إباحتهــا إال إلعـــداد الجســد للقتــال فـــي ســبیل اهللا تعــالى ودفـــاع عــرض الشــخص لــألذى ولـــم تــأتِ ت

الشخص عن نفسه في أمور حیاته وهنالك ضوابط قـد وضـعها علمـاء المسـلمین لمـن یمـارس هـذه 

حــرم العلمــاء كــل مــا هــو مضــر لإلنســان مــن  داأللعــاب حتــى تصــل إلــى اإلباحــة لمــن یمارســها وقــ

أمــا ألعــاب الكــرة والمضــرب فقــد قیــد العلمــاء هــذه األلعــاب بضــوابط شــرعیة حتــى األلعــاب الخطــرة.

وٕان خلـت مـن المحـذورات فـال بـأس ،یخرج العبها أو متابعها من دائرة تضـییع الواجبـات الشـرعیة

بتعلمها وممارستها عند العلماء.

Islamic Constraints on Modern Sports Games

Omar S. Jarjees Dr. A. J. Al- Obidi
college of Imam Al Aatham

Abstract:
Islam allows people to practice the games of wrestling and self

defence with some constraints to avoid people any harm. The permission

came from the need to train the body who to fight for the sake of God and

self defence. Muslim religious scholars put some constraints on practicing

these types of sports which must be followed in order for these

permissions not to become rakish. Those games which cause harm to

human being are taboo (forbidden), whereas games, like tennis are

regulated by religious constraints that don't let the individual forget his

religious duties. However, if these types of sports do not include any

taboo practices, they are allowed to be learned or practiced.
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العاب الصراع والدفاع عن النفس:المبحث االول
العــاب الصــراع والــدفاع عــن الــنفس ، هــي التــي یعتمــد فیهــا الالعــب علــى مهــارات یدیــه 

ورجلیه وقوة بدنه ، في إسقاط خصـمه أرضـا ، وفـي صـد ودفـع خطـر یداهمـه وقـد تسـتخدم بعـض 

د هـذه األلعـاب وسـیلة فاعلـة اآلالت في هـذه الریاضـات مثـل العصـا والسـكاكین وغیرهـا ، لـذلك تعـ

في الدفاع عن النفس ضد بعـض المخـاطر وهـذه األلعـاب ال تخلـو مـن األمـور السـلبیة التـي حـذر 

المشــرع منهــا والتــي قــد تــؤذي ممارســیها ، وكــذلك فــان ألغلبهــا جوانــب ایجابیــة شــجع علیهــا الشــرع 

وندب إلیها .

یقــوي جســده لیســتعین بــذلك علــى أمــا االیجابیــة ، فهــي أنهــا تســهم فــي إعــداد الجســد بــدنیا

طاعة اهللا تعالى ، من قتال في سبیله ، وأداء العبادات ، وٕاعانة ضعیف وغیر ذلك .

: ((المــؤمن القــوي خیــر وأحــب الــى اهللا مــن المــؤمن الضــعیف وفــي كــل وقــد قــال 

.)١(خیر))

لتحقیـق أما السلبیة : فأوالها ان اغلب هذه األلعـاب تسـتخدم فـي غیـر موضـعها الصـحیح

األهداف المرجوة منها ، وذلك النها تستخدم وسیلة إللحاق الضرر واألذى باآلخرین تحت عنـوان 

(اللعــب والریاضــة) وذلــك ال یعــد مســوغا فــي الشــرع إللحــاق األذى والضــرر بــاآلخرین ، فتشــتمل 

كثیــر مــن هــذه األلعــاب علــى ضــرب الوجــه والــرأس وأعضــاء البــدن بشــدة ، ممــا تســمح بــه قــوانین 

اللعب ، مما یعرض البدن الى إصابات خطیـرة قـد تـؤدي الـى المـوت فـي بعـض األحیـان ال سـیما 

في المالكمة .

لـــذا ینبغـــي علـــى مـــن یمـــارس هـــذه األلعـــاب ان یتجنـــب المحظـــورات التـــي قـــد توجـــد لـــدى 

ممارسته وبیان ذلك ما یاتي :

قـال جـابر اجتناب الضرب على الرأس والوجه فان الضرب علیها منهي شـرعا ، فعـن .١

.)٢(عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه)): ((نهى رسول اهللا 

كمــا ینبغــي علــى الالعــب تجنــب إلحــاق الضــرر واألذى الفــاحش ببقیــة أعضــاء جســد الالعــب .٢

اآلخـر ، وذلــك باجتنــاب ضـرب الــبطن والصــدر ونحوهمــا بشـدة ؛ الن إلحــاق الضــرر بالمســلم 

.)٣(رر وال ضرار)): ((ال ضمحرم ، كما قال 

ـــٌد َرُســـوُل اللَّـــِه أمــر اإلســـالم بالرحمـــة بــین المســـلمین والشـــدة علــى الكـــافرین قـــال تعــالى .٣ ُمَحمَّ

ـنَـُهمْ  اُء َعلَـى اْلُكفَّـاِر رَُحَمـاُء بـَيـْ فـال یجـوز القسـوة والشـدة بـین المسـلمین فـي )٤(َوالَِّذيَن َمَعـُه َأِشـدَّ

هذه المنافسات واأللعاب .

، دار ٨، ج ٥٦الجامع الصحیح ، صحیح مسلم ، ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ، ص  )١(

المعرفة : بیروت ، لم یذكر الطبعة .

. ٦، ج  ١٦٣الجامع الصحیح، صحیح مسلم، ص  )٢(

. ٥، ج ٩٦المصدر السابق، ص  )٣(

. ٢٩الفتح ،  )٤(
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علـیهم ان یتجنبـوا السـباب والشـتم والتنـابز باأللقـاب والكـالم البـذيء الفـاحش ؛ الن كما ینبغي .٤

كــــل ذلــــك محــــرم ، اذ یــــرى ویســــمع فــــي الكثیــــر مــــن مباریــــات هــــذه األلعــــاب التوعــــد باالنتقــــام 

يَاَأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسـَخْر والوصف بالجبن والخوف وذلك من المستقبحات . قال تعالى : 

ُهنَّ َوال قَــومٌ  ــًرا ِمــنـْ ُهْم َوال ِنَســاٌء ِمــْن ِنَســاٍء َعَســى َأْن َيُكــنَّ َخيـْ ــًرا ِمــنـْ ــْوٍم َعَســى َأْن َيُكونُــوا َخيـْ ِمــْن قـَ

ئِــَك تـَْلِمـُزوا َأنُفَســُكْم َوال تـَنَــابـَُزوا بِاألَْلَقـاِب بِــْئَس اِالْســُم اْلُفُسـوُق بـَْعــَد اِإليَمــاِن َوَمـْن لَــْم يـَتُــْب فَُأْولَ 

ـــْم ا . فیجـــب مراجعـــة قـــوانین ممارســـة هـــذه األلعـــاب ، ممـــا یمنـــع المحظـــورات )١(لظَّـــاِلُمونَ ُه

الشرعیة من ان تتوافر في اللعب ، ویجعلها ذات نفع كبیر یستعان بها في الدفاع عـن الـنفس 

وتقویة البدن .

یجــب ســتر العــورة خصوصــا فــي العــاب المصــارعة ، حیــث یلــبس الالعبــون مالبــس ال تســتر .٥

بل وحتى تجسمها وهذا ما نهى الشرع عنه . وكذلك عدم االختالط بین الرجال والنساء  العورة

سواء في المنافسات او األماكن الشعبیة التي تؤدى بها هذه اللعبة .

یجـب شــطب قــانون الضــربة القاضــیة التــي تكــون فـي لعبــة المالكمــة والتــي یكــون خاســرها فــي .٦

الــى فقــد عینــه او كســر انفــه او فقــدان حیاتــه فــي المستشــفى فاقــدا الــوعي وقــد تتطــور حالتــه 

بعــض األحیــان، وان كــان أهــل هــذه األلعــاب ومحبوهــا ومشــجعوها ، یــدعون انهــا تــدعو الــى 

الســــالم ، والمحبــــة ، واأللفــــة ونحوهــــا مــــن الفضــــائل ، فــــان ذلــــك كلــــه قــــد یــــنقض فــــي بعــــض 

حصــل غالبــا ! كیــف المباریــات التــي یبــاح فیهــا إلحــاق األذى والضــرر بــاآلخرین ، وهــو مــا ی

، جعـة أحـوال هـذه األلعـاب وقوانینهـا؟! فـال بـد مـن مراب المقصد الحسن بالوسیلة الخاطئـةیطل

حتى یتحقق الجانب االیجابي منها دون السلبي .

المصارعة (الصراع):المطلب األول
تعریفھا :

، او وهي لعبة ریاضیة یتقابل فیها العبان ، ویسعى كـل منهمـا الـى طـرح خصـمه أرضـا

.)٢(تثبیته علیها

وتمــارس المصــارعة ، علــى مــدى ثالثــة أشــواط او صــوالت تســتمر كــل جولــة لمــدة ثالثــة 

دقـــائق ویفـــوز المصـــارع الـــذي یحقـــق قـــدرا أعلـــى مـــن النقـــاط ، وقـــد ینتهـــي النـــزال بـــین االثنـــین اذا 

.)٣(استطاع احدهما ان یثبت كتف اآلخر على بساط المصارعة

. ١١الحجرات ،  )١(

، دار الصادر  ٤، ج ٣٣انظر : معنى الصراع ، الصرع : لسان العرب ، محمد بن كرم ابن منظور ، ص  )٢(

م .١٩٩٧،  ١: بیروت ، ط

 ١٩٩٧، دار التعاون العربي للنشر : عمان ،  ٢٩و  ٢٨انظر : األلعاب الریاضیة ، جالل فاخوري ، ص  )٣(

.
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ریاضة منذ القدم بكثرة في كافة أنحاء العالم ، أمـا الیـوم ، فتمـارس ومارس اإلنسان هذه ال

كذلك بكثرة ضمن البطوالت الرسمیة وغیرها .

وتعرف رسمیا باسم (المصارعة الحرة) او (المصارعة الرومانیة) وهما نوعان یخلـوان مـن 

لحركـات الخطـرة ، العنف المعهود في (المصارعة الحرة األمریكیـة) المحرمـة ، اذ ال یسـمح فیهـا با

الخنق والضرب بقبضة الید ونحوهما ... ، 

مشروعیتھا :
اتفق العلماء إباحة هذه اللعبة ، اال ان الحنفیة ، یبیحونها بشرط یقصد به تحصیل القدرة 

.)١(على القتال والفروسیة وان لم یكن هذا المقصود فتكره عندهم

ة علـى القتــال ، واال فتبــاح ان لـم یكثــر مــن ان قصـد بهــا اإلعانــ)٢(وكـذلك أباحهــا المالكیــة

، بــل نــدب الحنابلــة الــى ممارســتها بقصــد نصــرة الــدین )٤(والحنابلــة)٣(ممارســتها وأباحهــا الشــافعیة

.)٥(ویجب خلو هذه الریاضة من الضرر ، واال فال تجوز معه

بـاز وهي مباحة كذلك بصورتها الحالیة ان اجتنبت المحرمـات ، فقـد نقـل عـن الشـیخ ابـن

رحمه اهللا قوله : "اما المصارعة الحـرة التـي لـیس فیهـا خطـر وال اذى وال كشـف للعـورات فـال حـرج 

.)٦(فیها

،  ٦٦٦و  ٦٦٤مختار على الدر المختار ، محمد بن امین بن عمر ابن عابدین ، ص انظر : حاشیة ال )١(

م .٢٠٠٠هـ / ١٤٢٠،  ١، تحقیق : عبد المجید طعمة حلبي ، دار المعرفة : بیروت ، ط ٩ج

، تحقیق : محمد بو خبزة، دار الغرب  ٣، ج ٤٦٦و  ٤٦٥انظر : الذخیرة ، احمد بن ادریس القرافي ، ص  )٢(

م ، الخرشي على مختصر سید خلیل ، محمد بن عبد اهللا بن علي ١٩٩٤،  ١: بیروت ، طاالسالمي

، دار الصادر : بیروت ، لم یذكر الطبعة . ٣، ج ١٥٦الخرشي ، ص 

، تحقیق : عادل احمد عبد  ٧، ج ٥٣٣انظر : روضة الطالبین ، ابو زكریا یحیى بن شرف النووي ، ص  )٣(

تب العلمیة ، لم یذكر الطبعة ، عمدة المسالك وعدة الناسك ، ابو العباس الموجود وعلي معوض ، دار الك

، تحقیق : عبد المجید محمد ریاض طعمة حلبي ، دار المعرفة : بیروت ،  ١٦٧احمد ابن النقیب ، ص 

م .١٩٩٨هـ / ١٤١٩،  ١ط

فكر : بیروت ، ، دار ال ١١، ج ١٢٨انظر : المغني ، عبد اهللا بن احمد المقدسي ابن قدامة ، ص  )٤(

، دار الكتب العلمیة : بیروت ، لم یذكر  ١، ج ١٦٤م ، زاد المعاد ، ابن القیم ، ص ١٩٩٢هـ/ ١٤١٢

الطبعة .

، تصحیح : السید عزت العطار الحسیني ، دار الكتب  ٣انظر : الفروسیة ، ابو عبد اهللا ابن القیم ، ص  )٥(

الندلسي بتحقیق : مشهور حسن سلمان ، دار االندلس العلمیة : بیروت ، لم یذكر الطبعة ، طبعة دار ا

م .١٩٩٣هـ/١٤١٤،  ١السعودیة ، ط

انظر : األلعاب الریاضیة ضوابطها واحكامها في الفقه االسالمي ، علي حسین امین یونس ،  )٦(

خ م نقل كالم الشی٢٠٠٣هـ/١٤٢٣،  ١، تقدیم : محمد عقلة االبراهیم ، دار النفائس : االردن ، ط١٦٢ص 

ابن باز (رحمه اهللا) .
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مارســها بنفســه ، واقــر الصــحابة علیهــا وممــا یــدل علــى مشــروعیتها ان رســول اهللا 

وفیه :

ن ، وكـا)١( فصـرعه النبـي عن محمد بـن ركانـة عـن أبیـه ان ركانـة صـارع النبـي .١

.ركانة رجال قویا ال یصرع ، فصرعه النبي وكان ذلك سبب في اسالم ركانة 

جــاء الــى النبــي وهــو یعــرض غلمــان األنصــار ، لینظــر مــن روي ان ســمرة بــن جنــدب .٢

بلغ منهم فیبعثه في القتال ، فعرضهم ذات عام فمر بـه غـالم فبعثـه فـي البعـث وعـرض علیـه 

: یا رسول اهللا أجزت غالما ورددتني ولو صارعني لصرعته سمرة من بعده فرده ، فقال سمرة 

.)٢(قــال : فــدونك فصــارعه ، قــال : فصــرعته فأجــازني فــي البعــث، أي: مــن بعــث إلــى القتــال

هذا الحدیث یدل على ان الصراع كان وسیلة تمیز قوة الصبیان إلشراكهم في المعارك . 

المالكمة :المطلب الثاني 
تعریفھا :

قاسیة تقام بین العبین ، یسعى كل منهما الى اإلطاحة بخصـمه ، عـن طریـق وهي لعبة 

توجیــه اللكمــات الیــه بالیــدین ، علــى الوجــه والــرأس ومــا فــوق الوســط ، ویفــوز الالعــب عنــد إحــرازه 

أكثر نقاطا من الالعب المقابل في جوالت المباراة (ثالث جوالت او اكثر) ، او بالضربة القاضیة 

.)٣(تسالم الخصم او انعدام التكافؤ بین الالعبین، او انسحاب واس

وتقام لهذه اللعبة للهواة في اغلب دول العالم ، وكذلك لها فعالیات في الدورات  االولمبیـة 

العالمیة والقاریة ، حیث یرتـدي الالعبـون قفـازات للیـدین وخـوذات للـرأس ، ولیسـت هـي المقصـودة 

بطوالت للمحتـرفین –أمریكا وبریطانیا –ال سیما –ل في هذا المطلب، كذلك تقام في بعض الدو 

ــــاء  ــــل لق ــــد یحــــدث قب ــــرأس ، وق ــــات ال ــــدین دون واقی ــــازات الی ــــداء قف ــــون بارت ــــي الالعب ــــث یكتف ، حی

المحترفین لقاءات صحفیة وتلفزیونیة یتبادل فیهـا الخصـمین الكـالم البـذيء والتوعـد بالقتـل وغیرهـا 

، والروح الریاضیة .من األمور الخارجة عن اللیاقة األدبیة

، وقال  ٦، ج ٤٢١الجامع الصحیح : سنن الترمذي ، ابو عیسى محمد بن عیسى ، الترمذي ، ص  )١(

الترمذي : حدیث غریب لیس القوي ، تحقیق وشرح : احمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي ، دار احیاء 

قي وصارعه على شیاه وردها الیه) ، السنن التراث العربي : بیروت ، لم یذكر الطبعة ،  وفي روایة للبیه

، وقال البیهقي وهو مرسل  ١٠، ج ٨الكبرى ، لالمام ابي بكر احمد بن الحسن بن علي البیهقي ، ص 

م .١٩٩٤هـ/١٤١٤جید ، تحقیق : محمد بن عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة : بیروت ، 

، تحقیق:  ٧، ج ٢١١احمد ایوب اللخمي الطبراني ، ص المعجم الكبیر ، اخرجه ابو القاسم سلیمان بن )٢(

م ، ورواه البیهقي ، السنن الكبرى ، ص ١٩٨٠هـ/١٤٠٠،  ١حمدي السلفي ، مطبعة االمة : بغداد ، ط

.١٠، ج ٣١

. ٢٧انظر : األلعاب الریاضیة ، ص  )٣(
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وتعد هذه اللعبـة (المالكمـة للمحتـرفین) مـن اخطـر األلعـاب الریاضـیة علـى اإلطـالق ؛ اذ 

یتعرض فیها الالعب الى أقصى درجات الضرب المبرح المهلك ، على اعـز منـاطق الجسـد وهمـا 

شــات الوجــه والــرأس ، وال ینجــو مالكــم مــن اإلصــابات علــى اإلطــالق ، وهــذا مــا یشــاهد علــى شا

التلفــاز التــي تعــرض مثــل هــذه اللقــاءات ، واكبــر مثــال علــى ذلــك : بطــل العــالم األســبق فــي الــوزن 

الثقیل المالكم األمریكي المسلم (محمد علي كالي) والذي أصیب بمرض (الرعاش) جراء تعرضه 

اال للكمــات قاســیة علــى رأســه ، فــاذا كــان البطــل كــذلك ، وهــو الــذي لــم یلكــم اال نــادرا ، ولــم یغلــب 

نادرا جدا ، فكیف الحال بغیـر األبطـال ؟! وكیـف الحـال بـالهواة ؟! والكارثـة الكبیـرة ان هـذه اللعبـة 

القاسیة اشتهرت باسم ریاضة (الفن النبیل) !!

وفیما یأتي بعض الحقائق العلمیة:

تنتســـب هـــذه اللعبـــة بعـــدد كبیـــر مـــن حـــاالت الوفـــاة ســـنویا فـــي بـــالد كثیـــرة واغلبهـــا فـــي أمریكـــا .١

م ، ممــا تــم إحصــاؤه فــي ١٩٥٣تینیــة ، ومــن جملــة ذلــك وفــاة اثنــین وعشــرین مالكمــا ســنة الال

.)١(بعض المباریات

تؤكد الدراسات الحدیثة إصابة (المخ) بأضرار كبیرة لدى المالكمین ؛ الن أكثـر مـا یوجـه مـن .٢

.)٢(لكمات الى الرأس إثناء النزاالت

ان مشــاهدة مباریــات المالكمــة تزیــد نســبة أظهــرت دراســات حدیثــة فــي كــل مــن كنــدا وأمریكــا ،.٣

)٣(%٣العنف لـدى المشـاهدین ، وان معـدل الجریمـة تزیـد بعـد مباریـات (الـوزن الثقیـل) بنسـبة 

!!

یصاب صاحب هذه الریاضة ، بالصرع ، ونزیف السحایا العنكبوتي ، والشلل الطرفي والشلل .٤

ان مـــن النـــادر جـــدا ، ســـالمة النصـــفي ، وفقـــدان الـــذاكرة ... ، وقـــد بـــین أطبـــاء متخصصـــین

.)٤(الالعبین من هذه األمراض

تــؤثر هــذه اللعبــة علــى نفســیة العبیهــا ممــا یجعلهــم یقعــون فــي مشــاكل اجتماعیــة وصــحیة ، .٥

تــــؤدي الــــى كــــوارث عدیــــدة وحــــوادث الســــیارات ، وضــــرب الزوجــــة واألوالد ممــــا یعیــــق الحیــــاة 

الزوجیة واألسریة . 

م (الفـن النبیـل) او (القتـل النبیـل) ؛ اذ انهـا تعـد صـورة فكیف یطلق على هذه الریاضة اسـ

وحشیة ومرفوضة لالعب والمشاهد مما یجعلها ریاضة الموت بال منازع .

م سعید ، مطبعة المعارف ، راجعه : حاز  ٦٥ – ٦٣انظر : المالكمة لیست ریاضة ، محمود القیسي ، ص  )١(

م .١٩٦٥: بغداد ، 

، مركز الكتاب للنشر،  ٣٣انظر : سیكلوجیة العدوان والعنف في الریاضة ، محمود حسن عالوي ، ص  )٢(

م .١٩٩٨،  ١ط

. ٣٣المصدر السابق ، ص  )٣(

وما بعدها . ٩٣انظر : ما نقله كتاب المالكمة لیست ریاضة ، ص  )٤(
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مشروعیتھا :
ال شــك ان هــذه الریاضــة محرمــة قطعــا ، لمــا فیهــا مــن إلقــاء الــنفس الــى التهلكــة ، وقتــل 

نفس فیما حرم اهللا تعالى ، فان لم تؤدي الـى النفس ظلما وعدوانا ، ولما فیها من اتالف الجسد وال

الموت فإلى إتالف أعضاء الجسد الداخلیة والخارجیة كما سبق بیانه ، وكل ذلك محرم قطعا .

والشـیخ عبـد المحســن )١(وقـد أفتـى بحرمتهـا عـدد كبیـر مـن العلمــاء ، كالشـیخ علـى القـاري

، وعلمـاء المجمـع الفقهـي )٤(عبـد العظـیم، والـدكتور سـعید)٣(، واألستاذ محمد قلعة جـي)٢(الزامل

.)٥(اإلسالمي

الكارتیھ والتایكواندو:المطلب الثالث
تعریفھا :

(الكاراتیھ).١
وهي لعبة ریاضیة یقوم فیهـا اللعـب بـبعض المهـارات الحركیـة بالیـد المجـردة مـن السـالح، 

.)٦(او بالقدمین ، بقصد التغلب على خصم اخر

رتیـــه) فـــي اللغـــة الیابانیـــة حرفیـــا (األیـــدي الفارغـــة) ، ویكتســـب العـــب واصـــل الكلمـــة (الكا

الكارتیه براعة في ضـرب خصـمه بالیـدین والـرجلین والكـوعین والـرأس ، اال ان كثیـرا مـن الحركـات 

مقیــدة بعــدم الســماح بقــوة الضــرب او الركــل ، فیكتفــي لتحصــیل نقــاط فــي المنازلــة مالمســة صــدر 

لك مؤذیا للخصـم . ویرتـدي الالعبـون فـي النـزاالت خـوذات واقیـة الخصم او جهة دون ان یكون ذ

للراس والصدر .

، تخریج وتعلیق  ٧، ج ٧٠١فاتیح شرح مشكاة المصابیح ، علي بن سلطان القاري ، ص انظر : مرفاة الم )١(

م .١٩٩٢هـ /١٤١٢،  ١: صدقي محمد جمیل العطار ، دار الفكر : بیروت ، ط

(حیث ذكر راي الشیخ) ، دار الوطن  ٥٤انظر : محرمات استهان بها الناس ، محمد صالح المنجد ، ص  )٢(

ـ .ه١٤١٤،  ١: الریاض ، ط

،  ١، دار النفائس ، ط ١، ج ٤٢٩انظر : الموسوعة الفقهیة المیسرة ، محمد رواس قلعة جي ، ص  )٣(

م .٢٠٠٠هـ/١٤٢١

، دار ابن الهیثم،  ١٣٨انظر : الضوابط الشرعیة لاللعاب الریاضة ، الدكتور سعید عبد العظیم ، ص  )٤(

م .٢٠٠٥هـ/١٤٢٥،  ١القاهرة ، ط

. ١٣٩المصدر السابق ، ص  )٥(

. ١٧األلعاب الریاضیة ضوابطها واحكامها هي الفقه االسالمي ، ص  )٦(
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ویــرتبط بهــذه اللعبــة تحیــة خاصــة ، یقــوم الالعــب بتوجیههــا لمدربــه او خصــمه او للحكــام 

قبل بدء المباریات وبعد انتهاءها ، وصورتها ان ینحني الالعب جسده قریبا من هیئة الركوع تجاه 

احترام اآلخرین .من امامه یقصد بذلك

:التایكواندو.٢
وهــي لعبــة ریاضــیة یقــوم فیهــا الالعــب بــبعض المهــارات الحركیــة باالعتمــاد علــى الركــل 

%) او استخدام قبضة الید ، بقصد التغلب على خصم اخر . ٧٥بالقدم (نسبة 

، و (فــن الركــل بالقبضــة) واألول أصــلواصــل اللعبــة كــوري،وتعني (فــن القبضــة والقــدم) ا

مـارس نـزاال بــین العبـین وفیهـا بعــض الضـربات الخطـرة ، ال ســیما مـا یوجـه بالقــدم لقـوة وســرعة وت

.)١(نحو الرأس والوجه والبطن

مشروعیتھما :
ان النــزاالت بــین الالعبــین ، فتبــاح شــریطة عــدم توجیــه الضــرب نحــو الوجــه حتــى لــو كانــت .١

مرة وغیرهــا مــن االمــور عــن ضــرب الوجــه ، وكــذلك خلوهــا مــن المقــاضــعیفة ؛ لنهیــه 

المحرمـــة كالشـــتم واللعـــن ، فـــان قصـــد الالعـــب بهـــا تقویـــة الجســـد طاعـــة هللا تعـــالى مـــع تجنـــب 

.)٢(المحظورات فممارستها مندوبة

تحیة هذه اللعبة ، فهي محرمة بتلك الصورة ، لما فیها من الخضـوع لغیـر اهللا تعـالى ، فحتـى .٢

الشیخ محمد العثیمین رحمه اهللا : االنحنـاء عنـد لو قصد فیها االحترام ، فالصورة محرمة،قال 

المقابلة تحیة وتعظیما ال یجوز ؛ الن هذا انحناء لغیر اهللا عز وجل ، والمسلم ینبغي ان یربأ 

.)٣(بنفسه ان یخضع لغیر اهللا سبحانه وتعالى بمثل هذا الخضوع

، ... او القدمینعصا) وغیرها ،بالیدینهنالك عروض استعراضیة یرافقها تكسیر (طوب) و (.٣

، فعلـى )٤(فان كان في ذلك إیذاء الالعب فال یباح ، وٕاال فیباح ذلك ، لما فیه من تقویة للبدن

فعلى المسلم ان یأخذ بما یباح مـن التحیـة ، ومـن ذلـك المصـافحة او (السـالم علـیكم) وغیرهـا 

من التحیات المباحة .

، مطابع الدستور التجاریة :  ٤٥،  ٢٥،  ١٥انظر : التایكواندو والفلسفة القتالیة ، احمد ابو عثمان ، ص  )١(

م .١٩٩١االردن ، 

. ١٧٢ انظر : األلعاب الریاضیة ضوابطها واحكامها في الفقه االسالمي ، ص )٢(

، جمعه : عبد اهللا بن  ١، ج ٣٥انظر : فتاوى منار االسالم (للشیخ محمد بن صالح العثیمین) ، ص  )٣(

م .١٩٩٥هـ/١٤١٥،  ١محمد الطیار ، دار الوطن : الریاض ، ط

. ١٧٢انظر : األلعاب الریاضیة وضابطها واحكامها في الفقه االسالمي ، ص  )٤(
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الجودو:المطلب الرابع
تعریفھا :

تقـام بــین العبـین ، یسـعى كـل منهمــا الـى طـرح خصـمه أرضــا ، او وهـي لعبـة ریاضـیة ، 

تثبیته على األرض ومنعه من الحركة ، وذلك عن طریق إمساكه من مالبسه او كتفیه ونحوهما ، 

او عرقلته بالقدم ، لكسب النقاط او الفوز في المباراة .

مادهــا علــى مرونــة یابــاني ، وتعنــي (الطریقــة الناعمــة اللطیفــة) ؛ العت ةواصــل هــذه اللعبــ

)١(الجسد وحركاته في التغلب على الخصم ، ولها تحیة تشبه تحیة كل من (الكاراتیه والتایكوانـدو)

. والجودو ریاضة تفید الكبیـر والصـغیر وعنصـر السـن ال یقـف عائقـا فـي اكتسـاب المهـارة ، فهـي 

.)٢(ریاضة ذات نفع كبیر في الدفاع عن النفس

مشروعیتھا :
، فهـي مباحـة ة قریبة الى (الصراع) الـذي مارسـه المسـلمین فـي عهـده هذه الریاض

، وتنـــدب تقویـــة للجســـد طاعـــة هللا تعـــالى ، علـــى ان یجتنـــب فیهـــا الحركـــات المؤذیـــة كشـــدة إلقـــاء 

الخصــــم علــــى األرض ؛ النــــه قــــد یــــؤدي الــــى الرضــــوض او الكســــور ، وعلــــى ان تجتنــــب تحیــــة 

.. وغیرها من المحظورات .)٣(االنحناء

العاب الكرة والمضرب:المبحث الثاني
یمتاز عدد كبیر من األلعاب والریاضات باعتماده في أدوات اللعب على كرة او مجموعة 

من الكرات بأحجام وأشكال مختلفة ، ال یمكن ممارسـة اللعـب مـن دونهـا ، وتكـون الكـرات بأحجـام 

أشــكالها مختلفــة . بحیــث لــو فقــدت متنوعــة منهــا الصــغیر ، ومنهــا المتوســطة ، ومنهــا الكبیــرة ، و 

استحال اللعب بدونها .

ومن األلعاب التي تعتمد على الكرة وحدها دون االستعانة بمضـرب او نحوهـا ، لعبـة كـرة 

، وكــرة الســلة ، وكــرة الیــد ، وكــرة الطــائرة ، ونحوهــا . ومــن –األكثــر شــعبیة فــي العــالم  –القــدم 

، لعبة كرة المضرب (التنس األرضي) وغیرها .األلعاب التي تعتمد على الكرة والمضرب 

، نشر : جروس  ٣٠١، موسوعة الریاضة ، سمیر عطا اهللا ، ص  ٤٠، ص انظر : األلعاب الریاضیة  )١(

برس : لبنان ، لم یذكر الطبعة .

. ٤٠انظر : األلعاب الریاضیة ، ص  )٢(

. ١٧٤انظر : األلعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي ، ص  )٣(



عمر سلطانولید عبد الجبار و 

١٢٣

وتتفوق هذه األلعاب على غیرها بانها األكثر ممارسـة فـي أیامنـا وانتشـارا وشـعبیة ، حیـث 

یمارسها الصغیر والكبیر في شتى البلدان ، ویطغى االهتمام بها على مـا سـواها مـن األلعـاب فـي 

الجتماعیة ونحوها .كثیر من األحیان ، بل وعلى األحداث السیاسیة ، وا

ولشدة حب الناس لهذه االلعاب ، وجد بها االهتمام ، الرغبة في احراز االهداف فیها مـن 

قبل الممارسین ، مما یجعـل المتـابع یتشـوق لمشـاهدتها ومتابعـة اخبارهـا . وتعتمـد هـذه الریاضـات 

لتــــي تســــاهم فــــي علــــى المهــــارات واللیاقــــة البدنیــــة العالیــــة وكــــذلك الجــــري وغیرهــــا مــــن الحركــــات ا

استمراریة ونجاح هذه اللعاب .

واذا كان اللعب بالكرة او المضرب ذا صور عدیدة ، فال بد من التحدث عنهـا ومـا یـرتبط 

بها من احكام كل على حدة ، فان هذه الریاضات له صور واحكام معینة یجب االشارة الیها .

كرة القدم:المطلب االول
یقین یضم كل فریق احدى عشر العبـا ، غرضـهم الـرئیس هي لعبة ریاضیة تجمع بین فر 

تسدید كرة باتجاه مرمى الفریق الخصـم إلحـراز االهـداف ، باسـتخدام القـدم او أي جـزء مـن الجسـد 

عدا الیدین والذراعین ، ویفوز الفریق الذي یحرز عدد اكبر من االهداف في مرمى الخصم ؛ وقـد 

غیر وتدعى بـ (الخماسي) .تمارس بخمسة العبین لكل فریق في ملعب ص

تعــد لعبــة كــرة القــدم ، اللعبــة الشــعبیة األولــى فــي العــالم ســواء علــى مســتوى الالعبــین او 

المتــابعین ، وتقــام لهــا البطــوالت العدیــدة علــى شــتى المســتویات االهلیــة والدولیــة ... بصــورة مبــالغ 

داها من امور الحیاة في كثیـر فیها جدا !!! اذ ان االشتغال بها وبمتابعة شؤونها یغلب على ما ع

من االحیان !

واسباب شعبیتها تعود الى المهارات التي یستعرضها الالعب باسـتخدام القـدمین او الـرأس 

والتي یحتاج الى إتقانها الى التدریب والموهبة ، مما یحقق المتعة في اللعب والمشاهدة، عـدا دور 

بصــورة مذهلــة ، حتــى اصــبحت مهنــة احترافیــة وســائل االعــالم فــي تــرویج هــذه اللعبــة ، وتزیینهــا

یصل (ثمن) الالعبین الى ارقام خیالیة من األموال !!

افــة اجتماعیــة واقتصــادیة ممــا –بصــورة عامــة –هــذا الواقــع ، جعــل مــن لعبــة كــرة القــدم 

یدعو الى تحصینها من الباطل والمفاسد التي دخلت الیها .
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مشروعیتھا :
ت مــن المحظــورات الشــرعیة ، اذ انهــا تشــتمل علــى منــافع تعــود هــذه اللعبــة مباحــة ان خلــ

جراء العدو والجري الذي یبدو ركنا اساسیا فیها ....)١(على الجسد بالقوة واللیاقة البدنیة ونحوهما

وقد اباحها العلمـاء المعاصـرون كونهـا لعبـة عصـریة بصـورتها المـذكورة آنفـا كالشـیخ عبـد 

، الذي اشترط ان ینوي بهـا الحفـاظ علـى قـوة البـدن )٣(بكر الجزائريوالشیخ ابو )٢(المحسن الزامل

نامیــة صــالحة للجهــاد وان ال تكشــف فیهــا االفخــاذ ، وان ال تــؤخر لهــا الصــلوات ، وان تخلــو مــن 

، والشـیخ مشـهور )٤(الرفث وقول الزور والباطل من سب وشتم وما الى ذلك ، والشیخ السـید سـابق

اللعــب بهــا منــدوب ان قصــد بهــا تقویــة البــدن ... بشــرط خلوهــا مــن واالخیــران یریــان ان)٥(حســن

المفاسـد واال كرهــت او حرمـت بنــاء علـى نــوع المفاســد الداخلـة علیهــا وطبیعتهـا، كمــا فـي ایــة لعبــة 

اخــرى مــن االلعــاب المباحــة. وقــد حرمــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمیــة واإلفتــاء هــذه اللعبــة أي 

.)٦( (كرة القدم) بكافة صورها

اذا كان هذا هو الحكم الشرعي في كرة القدم (بین االباحة والكراهة والتحریم) ، فـان اكثـر 

صــور ممارســتها فــي ایامنــا ال تخلــو مــن الحرمــة والكراهــة ؛ الن هــذه اللعبــة اصــبحت آفــة تمتلــئ 

بالممارســات الخاطئــة ؛ وذلــك راجــع الــى طبیعــة الممارســین ، والــى طبیعــة اللعبــة ، حیــث ان مــن 

یمارسها یسعى الى مجرد اللعب واللهو ، فیدفعه ذلك الى تضییع الوقت مـن اجلهـا ، والـى تناسـي 

مبـــادئ المحبـــة والمـــودة بـــین الالعبـــین ، فیســـعى الـــى ایـــذاء الخصـــم نفســـیا او جســـدیا فـــي بعـــض 

االحیان .

تفصیل في بعض األمور التي یجب االبتعاد عنها والمرتبطة بكرة القدم :

. ١٢٩ي ، ص األلعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه االسالم )١(

. ٥٤انظر : ما نقله عنه ، المنجد ، محرمات استهان بها الناس ، ص  )٢(

، لم  ٤، مكتبة العلوم والحكم : المدینة المنورة ، ط ٢٩٩منهاج المسلم ، ابو بكر جابر الجزائري ، ص  )٣(

یذكر السنة .

م .١٩٧٨ـ/ه١٣٩٨، دار الفكر : بیروت ،  ٢٣٨انظر : اسالمنا ، سید سابق ، ص  )٤(

. ١٣و  ١٢انظر : كرة القدم بین المصالح والمفاسد ، مشهور حسن ، ص  )٥(

انظر : الضوابط الشرعیة لاللعاب الریاضیة ، ما نقله الدكتور سعید عبد العظیم عن  )٦(

.١٤١اللجنة ، ص 



عمر سلطانولید عبد الجبار و 

١٢٥

االوقات والواجبات تضییع .أوال
اذ ان تضــییع الوقــت ، یترتــب وینبنــي علیــه تضــییع الواجبــات ، فمــن یلعــب كــرة القــدم او 

یتابعهــا یقضــي الســاعات الطــوال فــي اللعــب والمشــاهدة الیهــا فــي كثیــر مــن االحیــان ، ممــا یترتــب 

بسـبب اقامـة مباریــات علیـه تـرك العبـادات كـاداء الصـالة فـي اوقاتهــا ، وصـیام رمضـان قـد یضـیع 

فــي نهــار رمضــان وكــذا قــراءة القــرآن ، او االنشــغال عــن طلــب الــرزق وطلــب العلــم وقــد حــذر اهللا 

َعمَّـا َكـانُوا ، فـََورَبَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأْجَمِعـينَ تعالى عباده من تضییع الوقت فیما ال نفع فیه قال تعالى 

.)١(يـَْعَمُلونَ 

االوقات ، كثرة البطـوالت التـي تقـام فـي كـل دولـة ، تمتـد علـى واكثر ما یسهم في تضییع

مدار ایام السنة ، عـدا عـن البطـوالت القاریـة ومـا یسـبقها مـن تصـفیات ، وبطـوالت الدولیـة ككـأس 

العالم ، والبطوالت الودیـة بـین االندیـة والـدول ، باالضـافة الـى ممارسـة االفـراد هـذه الریاضـة علـى 

، ... مما یجعل الشغل الشاغل من الناس، متابعة كرة القدم !!)٢(بیرةالمستوى الشعبي بصورة ك

القتال وایقاع الخدمات الخصومات والكراھیة.ثانیا
تكاد الروح الریاضیة او االخالق الفاضلة مفقودة بین فئة من العبي كـرة القـدم وانصـارهم 

ین الفـریقین او انصـارهم ، فیصـل من المشجعین ، والتي ینتج عنها الكراهیة والبغضاء المتبادلـة بـ

بهـــم االمـــر الـــى تبـــادل الشـــتائم ، واالعتـــداء البـــدني علـــى الالعبـــین ، والحكـــام ، والجمـــاهیر... ، 

وتدمیر الممتلكات الخاصة والعامة ونحو ذلك مما حرمه االسالم ...

نهــى .. فقــد  )٣(: ال تباغضــوا وال تحاســدوا وكونــوا عبــاد اهللا اخوانــاقــال رســول اهللا 

عن التباغض ، وهي الكراهیة الشدیدة بـین النـاس ، وعـن الحسـد وهـو شـائع فـي كـرة النبي 

القدم ، وقد یكره المسلم اخاه النه لم یمرر الكرة وقد یشتمه او یهجره وذلك مما حرمه االسالم ... 

:بل ان بعض ذلك قد یتطور الى القتل ونحوه ... نتیجة خسارة مبارة !! ومن امثلة ذلك

مقتــل ثمانیــة واربعــین شخصــا وجــرح اكثــر مــن ســتمائة اخــرین ، بعــد احــداث شــغب جــرت بــین .١

.)٤(م١٩٦٧انصار مشجعي فریقین لكرة القدم في تركیا عام 

.)٥(مقتل حكم مباراة في العراق على ید العب كرة قدم ، لقیام الحكم بطرده.٢

. ٩٣و  ٩٢الحجر ،  )١(

. ١٣١المي ، ص انظر : األلعاب الریاضیة ضوابطها واحكامها في الفقه االس )٢(

، دار المعرفة  : بیروت  ٤، ج ٦٠الجامع الصحیح ، صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل البخاري ، ص  )٣(

. ٨، ج ٨، لم یذكر الطبعة ، رواه مسلم ، صحیح مسلم ، ص 

  . ٢٨، ص  ٣٢٩االنكلیزیة ، العدد shootانظر : مجلة  )٤(

. ٧٠، ص انظر : سیكولوجیة العدوان في الریاضة )٥(
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.)١(مقتل عشر مشجعین في اعمال عنف في انكلترا.٣

. وغیرهـا مـن اعمـال العنـف التـي تحـدث فـي )٢(١٩٧٤ین مشجعا فـي نیجریـا عـام مقتل عشر .٤

مالعب العالم على مدار السنة .

ویتجلى ذلك من خالل ما یاتي : تضییع األموال :  .ثالثا

شراء الالعبین باثمان خیالیة واعطائهم االجور العالمیة..١

یزهـا ، والتـي قـد یصـل ثمـن الواحـد منهـا انفاق األموال الطائلة في بناء المالعب الفـاخرة وتجه.٢

الى مئات المالیین من الدنانیر والدوالرات !

ارتفاع اجور المدربین ، فقد یاخذ راتبا مقداره عشرین الف دوالر شهریا ..٣

ضیاع األموال بالمقامرة والمراهنة التي تحصل على نتیجة مباراة وهذا حرام شرعا ..٤

مبـاراة او اكثـر مـع العبـین او فریـق غیـر مسـلم لیلعـب تبدید األموال في سبیل حضور العب.٥

.)٣(َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ وغیر ذلك مما نهى عنه الشرع فقال تعالى مسلمین.

واذا كانــت كــرة القــدم تحــت ظــل المحظــورات الشــرعیة فانهــا لعبــة محرمــة ؛ امــا ان كانــت 

ئــدة والصــحة الداء واجباتــه الشــرعیة واالجتماعیــة فمباحــة . ومــا خالیــة منهــا تعــود الــى الجســم بالفا

على غیـره مـن االلعـاب ، ال سـیما  –في الغالب  –قیل في هذا المطلب من احكام ، یقاس حكمه 

العاب الكرة والمضرب .

كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الید:المطلب الثاني
تعریفھا

فـریقین ، یتكــون كـل فریـق منهمــا مـن خمسـة العبــین كـرة السـلة : هــي لعبـة ریاضـیة تقــام بـین.١

یسـعون الــى ادخــال الكــرة فـي الحلقــة التــي تكــون علــى ارتفـاع عــن األرض حــوالي ثالثــة امتــار 

وتحتـل هـذه اللعبـة موقـع الشـعبیة .)٤(وخمسة سنتمترات لیحصلوا على عدد اكبر مـن النقـاط

)٥(وة واثارة وقوة بنیان مع القامة الطویلةفي العالم بعد كرة القدم لما تنطوي علیه من سرعة وق

.)٥(الطویلة

  . ١٣، ص  ١٦٤االنكلیزیة ، العدد sportانظر : مجلة  )١(

. ١٤انظر : المصدر السابق: ص) ٢(

. ١٤١األنعام ،  )٣(

. ٧انظر : األلعاب الریاضیة ، ص  )٤(

. ٨و  ٧انظر : المصدر السابق ، ص  )٥(
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كرة الطائرة : هي لعبة ریاضیة بین فریقین ، یضم كل منهما سـتة العبـین ، یسـعى كـل مـنهم .٢

الى إرسال كرة بالید عبر شبكة منصوبة على قائمین في وسط الملعـب لتـرتطم بـأرض الفریـق 

. ویفــوز فــي المبــاراة )١(نقــاطالخصـم ؛ بحیــث یتعــذر علــى الخصــم ردهــا ، مــن اجــل تســجیل ال

من یحقق الظفر بعدد اشواط اكثر من االخر (غالبـا مـا تكـون مـن ثالثـة اشـواط) ویكـون عـدد 

نقطــة عــادة عــد فــائزا فــي شــوط مــن اشــواط المبــاراة . وهــي مــن  ٢٥النقــاط فــي الشــوط الواحــد 

عـاب التـي ال یـدخل اسرع االلعاب في العالم وتعتمد على القوة والتركیز ؛ وكذلك وتعد من االل

الیها االحتراف غالبا .

كرة الید : وهي لعبة ریاضیة تقام بین فـریقین ، یتكـون كـل منهمـا مـن سـبعة العبـین ، یسـعى .٣

كــل مـــنهم الــى تســـجیل هـــدف بمرمــى الفریـــق الخصـــم ، عــن طریـــق قـــذف الكــرة بالیـــد، ویفـــوز 

رمــى یكــون مشــابها . والم)٢(الفریــق الــذي یســجل اكبــر عــدد مــن االهــداف فــي مرمــى الخصــم

لمرمى كرة القدم ، اال انه اصغر حجما (وهو ذات ملعب كرة القدم الخماسیة) .

:مشروعیتھا

اذا خلــت هــذه االلعــاب مــن المحظــورات الشــرعیة ؛ فهــي مباحــة ، لمــا تشــمله مــن حركــات 

الصــحة مفیــدة للجســم كــالجري والوثــب ونحوهمــا ، وذلــك یعــود علــى الجســد باللیاقــة والقــوة البدنیــة و 

بشــكل عــام ، ممــا هــو معتبــر ومــا یكــون مــن محظــورات فــي كــرة القــدم یكــون محرمــا فیهــا ، واال 

.)٣(فاالصل االباحة

Ι ѧѧϟΎΛϟ�ΏѧѧϠρϣϟ:�ϭ�ΓέΎѧѧρϟ�Δѧѧηϳέϟϭ�ˬ��ϲѧѧο έϷ�α ϧѧѧΗϟ��Ώέѧѧο ϣϟ�Γέѧѧϛ
االسكواش
تعریفھا :

ملعــب كـرة المضــرب : هـي لعبــة تقــام بـین خصــمین ، یقــف كـل منهمــا فــي جانـب مــن أرض ال.١

) سم ، وعندما تجري المباراة بین الخصمین ، ٩١.٤تقسمه شبكة یبلغ ارتفاعها عن األرض (

یسعى كل منهما الى إرسال كـرة لتـرتطم بـأرض خصـمه دون ان یـتمكن مـن ردهـا ، باسـتخدام 

مضرب معین ، ویفوز فـي المبـاراة مـن یـتمكن مـن تحقیـق مجموعـات فـوز اكثـر مـن االخـر ، 

للترجمة والنشر والتوزیع: القاهرة ، مركز االهرام ٦٠انظر : الموسوعة الریاضیة ، نجیب المستكاوي ، ص  )١(

. ١٣و  ١٢م ، األلعاب الریاضیة ، ص ١٩٩٠هـ/١٤١١،  ١، ط

. ١، ج ٩٦انظر : الموسوعة الریاضیة ، ص )٢(

، األلعاب الریاضیة ضوابطها واحكامها في الفقه  ١٥٣انظر : الضوابط الشرعیة لاللعاب الریاضیة ، ص  )٣(

. ١٤١االسالمي ، ص 
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. ویمكـن ان تقـام هـذه اللعبـة )١(ثر في كل شـوط مـن اشـواط كـل مجموعـةبعد تسجیل نقاط اك

ـــین ، وبعـــض هـــذه المباریـــات تـــدعى بــــ (الزوجـــي  بـــین فـــریقین ، یتكـــون كـــل منهمـــا مـــن العب

المختلط) حیث یتكون كل فریق من العـب والعبـة وكلمـة (تـنس) اصـلها كلمـة فرنسـیة وتعنـي 

. وتعتمـــد هـــذه اللعبـــة علـــى قـــوة )٢(لكـــرة(خـــذ) ، وهـــي صـــیحة یطلقهـــا الالعـــب عنـــد إرســـال ا

الذراعین والتمركز الصحیح واللیاقة البدنیة عند الالعب .

الریشــة الطــائرة : هــي لعبــة ریاضــیة تقــام بــین العبــین ، یقــف كــل منهمــا فــي جــاني مــن أرض .٢

ملعب ، یقسمه من المنتصف شبكة (ترتفع عن األرض مترا ونصف) ، یسعى كل منهما الى 

فة ذات ریش في مؤخرتها ، لترتطم بأرض الخصم ، دون ان یـتمكن مـن ردهـا ضرب كرة خفی

اشـواط) . اخـذت هـذه الریاضـة مـن  ٣مـن  ٢، لتسجل نقاط یمكن بها الفـوز باشـواط المبـاراة (

. هـــذه اللعبـــة ســـهلة ومتواضـــعة لكنهـــا لعبـــة ســـریعة للغایـــة وتتطلـــب مهـــارة عالیـــة )٣(االنجلیـــز

وكفاءة ولیاقة بدنیة رفیعة .

االسكواش : هي لعبـة ریاضـیة ، یتقابـل بهـا الالعبـان یسـعى كـل منهمـا ضـرب الكـرة بالحـائط .٣

حتــى یخســر احــدهما النقطــة ، امــا العــد فــي هــذه اللعبــة فیتكــون مــن ثالثــة اشــواط ، كــل شــوط 

. ولعب الشكواش مجهدة وتتطلب قدرا من اللیاقة البدنیة وخفة الحركة )٤(یتالف من تسع نقاط

د الكرة رغم صغر مساحة الملعب .والسرعة في ر 

:مشروعیتھا

تعد هذه االلعاب مـن االلعـاب المفیـدة جـدا الشـتمالها علـى الحركـات المفیـدة للجسـد ، مـن 

الجــري والمشــي وتحریــك الــذراعین وغیــر ذلــك ، باالضــافة الــى قلــة مشــاكلها واصــاباتها لبقــاء كــل 

ـــه ـــت مـــن المحظـــورات . فتبـــاح هـــذه االلعـــاب ل)٥(العـــب فـــي أرضـــه المخصصـــة ل فوائـــدها اذا خل

.)٦(الشرعیة ، واهمها مباریات الزوجي المختلط وكذلك االختالط في المدرجات

  خالصة

. ١٤٥الریاضیة ضوابطها واحكامها في الفقه االسالمي ، ص  األلعاب )١(

. ١٩انظر : األلعاب الریاضیة ، ص  )٢(

. ٢١انظر : المصدر السابق ، ص  )٣(

. ١٧انظر : األلعاب الریاضیة ، ص  )٤(

. ١٤٦انظر : األلعاب الریاضیة ضوابطها واحكامها في الفقه االسالمي ، ص  )٥(

. ١٥٣لشرعیة لاللعاب الریاضیة ، ص انظر : الضوابط ا )٦(
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ان خالصة ما توصل الیه البحث انه دار حول مباحـث ومطالیـب بینـت واوضـحت امـور 

كثیرة منها :

هــا االنســان العــاب الصــراع والــدفاع عــن الــنفس ریاضــات یحتــاج الیفــي المبحــث االول :

ولكــن فـــي بعضـــها ضـــرر وفـــي بعضـــها محرمــات ، ویتخللهـــا بعـــض المحرمـــات التـــي یجـــب علـــى 

الالعب تجنبها خصوصا في لعبة المالكمة وبعض الضوابط لغیرها من العاب الدفاع .

فــي االلعــاب المعاصــرة مــن الكــرة والمضــرب ، حیــث ان لعبــة كــرة فــي المبحــث الثــاني :

للبــدن مــن اكثــر االلعــاب ، النــي یصــل الیهــا المفاســد والتــي یجــب علــى القــدم ومــا فیهــا مــن فائــدة 

المســلم ان یتجنبهــا عنــد ممارســتها او مشــاهدتها حتــى تصــل الــى االباحــة ، وتخــرج مــن الشــبهة . 

واما كرة السلة وكرة الطائرة والید ، فانها تعود الى الجسم بالفائدة واقل ضررا من كرة القـدم اال انـه 

محظـورات كمـا فـي كـرة القـدم ، العـاب المضـرب ال شـيء فیهـا وتبـاح ، اال انهـا یجب خلوها من ال

تحرم ان مورست (زوجي) أي بین رجل وامراة . 
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المصادر والمراجع
القرآن الكریم..١

م .١٩٧٨هـ/١٣٩٨اسالمنا ، سید سابق ، دار الفكر : بیروت ، .٢

. ١٩٩٧ر : عمان ، االلعاب الریاضیة ، جالل فاخوري ، دار التعاون العربي للنش.٣

ـــي حســـین امـــین یـــونس ، .٤ االلعـــاب الریاضـــیة ضـــوابطها واحكامهـــا فـــي الفقـــه االســـالمي ، عل

م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٣،  ١ئس : االردن ، طتقدیم : محمد عقلة االبراهیم ، دار النفا

م ١٩٩١التایكواندو والفلسفة القتالیة ، احمد ابو عثمان ، مطابع الدستور التجاریة : االردن ، .٥

.

:بـن عیسـى ، الترمـذي ، تحقیـق وشـرحالجامع الصحیح : سـنن الترمـذي ، ابـو عیسـى محمـد.٦

العربي : بیروت ، لم یذكر الطبعة.، دار احیاء التراث احمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي

فة  : بیـروت ، الجامع الصحیح ، صحیح البخاري ، محمد بن اسماعیل البخاري ، دار المعر .٧

.لم یذكر الطبعة

الجامع الصحیح ، صحیح مسلم ، ابو الحسین مسلم بن الحجـاج بـن مسـلم النیسـابوري ، دار .٨

المعرفة : بیروت ، لم یذكر الطبعة .

حاشــیة المختــار علــى الــدر المختــار، محمــد بــن امــین بــن عمــر ابــن عابــدین ، تحقیــق : عبــد .٩

م .٢٠٠٠هـ / ١٤٢٠،  ١المجید طعمة حلبي ، دار المعرفة : بیروت ، ط

مختصــر ســید خلیــل ، محمــد بــن عبــد اهللا بــن علــي الخرشــي ، دار الصــادر :  ىالخرشــي علــ.١٠

بیروت ، لم یذكر الطبعة .

الذخیرة ، احمد بن ادریس القرافي ، تحقیق : محمد بو خبـزة، دار الغـرب االسـالمي : بیـروت .١١

م ، ١٩٩٤،  ١، ط

ل احمــد عبــد الموجــود روضــة الطــالبین ، ابــو زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي ، تحقیــق : عــاد.١٢

.وعلي معوض ، دار الكتب العلمیة ، لم یذكر الطبعة

السنن الكبرى ، لالمام ابي بكر احمد بن الحسن بن علـي البیهقـي ، تحقیـق : محمـد بـن عبـد .١٣

م .١٩٩٤هـ/١٤١٤القادر عطا ، دار الكتب العلمیة : بیروت ، 

،  ١ي ، مركز الكتـاب للنشـر، طسیكلوجیة العدوان والعنف في الریاضة ، محمود حسن عالو .١٤

م .١٩٩٨

، لعظــیم ، دار ابــن الهیــثم، القــاهرةالضــوابط الشــرعیة لاللعــاب الریاضــة ، الــدكتور ســعید عبــد ا.١٥

م .٢٠٠٥هـ/١٤٢٥،  ١ط

عمــدة المســالك وعــدة الناســك ، ابــو العبــاس احمــد ابــن النقیــب ، تحقیــق : عبــد المجیــد محمــد .١٦

م .١٩٩٨هـ / ١٤١٩،  ١ت ، طریاض طعمة حلبي ، دار المعرفة : بیرو 
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، جمعه : عبـد اهللا بـن محمـد الطیـارفتاوى منار االسالم (للشیخ محمد بن صالح العثیمین) ،.١٧

م .١٩٩٥هـ/١٤١٥،  ١دار الوطن : الریاض ، ط

بـــن القـــیم ، تصـــحیح : الســـید عـــزت العطـــار الحســـیني ، دار الكتـــب الفروســـیة ، ابـــو عبـــد اهللا .١٨

الطبعـة ، طبعـة دار االندلسـي بتحقیـق : مشـهور حسـن سـلمان ، العلمیة : بیروت ، لـم یـذكر 

م .١٩٩٣هـ/١٤١٤،  ١دار االندلس السعودیة ، ط

م .١٩٩٧،  ١لسان العرب ، محمد بن كرم ابن منظور ، دار الصادر : بیروت ، ط.١٩

هــ ١٤١٤،  ١، دار الـوطن : الریـاض ، طبها الناس ، محمد صـالح المنجـدمحرمات استهان.٢٠

.

فــاتیح شــرح مشــكاة المصــابیح ، علــي بــن ســلطان القــاري ، تخــریج وتعلیــق : صــدقي مرفــاة الم.٢١

م .١٩٩٢هـ /١٤١٢،  ١محمد جمیل العطار ، دار الفكر : بیروت ، ط

المعجم الكبیر ، اخرجه ابو القاسم سلیمان بن احمد ایوب اللخمي الطبراني ، تحقیـق: حمـدي .٢٢

  ١٠، ج ٣١م ، ص ١٩٨٠هـ/١٤٠٠،  ١السلفي ، مطبعة االمة : بغداد ، ط

 .م١٩٩٢هـ/ ١٤١٢المغني ، عبد اهللا بن احمد المقدسي ابن قدامة ، دار الفكر : بیروت ، .٢٣

المالكمة لیست ریاضة ، محمود القیسي ، راجعه : حازم سـعید ، مطبعـة المعـارف : بغـداد ، .٢٤

م .١٩٦٥

، لـم  ٤ة المنـورة ، طمنهاج المسلم ، ابو بكـر جـابر الجزائـري ، مكتبـة العلـوم والحكـم : المدینـ.٢٥

یذكر السنة .

موسوعة الریاضة ، سمیر عطا اهللا ، نشر : جروس برس : لبنان ، لم یذكر الطبعة ..٢٦

الموســوعة الریاضــیة ، نجیــب المســتكاوي ، مركــز االهــرام للترجمــة والنشــر والتوزیــع: القــاهرة ، .٢٧

م.١٩٩٠هـ/١٤١١،  ١ط

 / هــــــ١٤٢١،  ١، دار النفـــــائس ، طالموســـــوعة الفقهیـــــة المیســـــرة ، محمـــــد رواس قلعـــــة جـــــي.٢٨

م .٢٠٠٠


